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Sammanfattning:  Att använda sig av virtuella tv- och dataspel inom rehabilitering är ett 

relativt nytt medel som det finns begränsat med forskning inom. Syfte: 

Uppsatsens syfte är att beskriva till vilket ändamål virtuella tv- och 

dataspel används inom rehabilitering och vad det ger för utfall. Metod: En 

systematisk litteraturstudie användes som metod i uppsatsen. De databaser 

som använts är Amed, Cinahl, PubMed och Medline (via Ebsco). De 

sökord som använts är virtual video game, video game, computer game, 

rehabilitation, outcome, movement, playthings och occupational therapy. 

Artiklar avgränsades efter publiceringsår (2000-2010), att de blivit expertis 

granskade och inte var litteraturstudier. 11 artiklar utgör resultatet och 

inkluderades efter inkludering - och exklusionskriterier. Resultat: Virtuella 

tv- och dataspel används som medel i rehabilitering av framförallt 

strokedrabbade patienter. Träningen används till störst del av 

funktionsnedsättning av övre extremitet men även för balans, kognition 

och nedre extremitet. Studier visar på att effekten av virtuella tv- och 

dataspel kan förbättra patienters funktionsnedsättningar. Patienter som 

deltagit i studier där de använder sig av virtuella tv- och dataspel beskriver 

det som tillfredsställande och utmanande.  
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INLEDNING 

Under vår tid på arbetsterapeututbildningen har vi kommit i kontakt med många olika 

behandlingsmetoder och medel inom rehabilitering. Det var inte förrän i termin fem när vi gjorde 

vår verksamhetsförlagda utbildning på en rehabiliteringsklinik och en vuxen/barnhabilitering, 

som vi kom i kontakt med virtuella tv-spel och hur man använde sig av det som medel inom 

rehabilitering.  

Virtuella tv- och dataspel är ett relativt nytt område som kan vara intressant för yrkesverksamma 

att få mer kunskap om då det är viktigt att utforska nya metoder och medel för att utveckla 

professionen samt den yrkesverksamma. Genom att titta på den samlade dokumenterade 

vetenskapen inom området kan kunskap ges om till vilket ändamål virtuella tv- och data spel 

används och om det ger någon effekt, samt om denna är till nytta inom rehabilitering.  

 

BAKGRUND 

Rehabilitering 

En definition av rehabilitering finns i den senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Där beskrivs 

rehabilitering som – ”insatser som skall bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa 

möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet” (1). Holm (2) beskriver att rehabilitering bygger på personlig 

utveckling där patienter kan se nya möjligheter och öka sitt välbefinnande. Hennes definition av 

rehabilitering är att ” återigen göra en individ skicklig, duglig, dvs. individen får tillbaka en 

funktion eller förmåga som varit nedsatt” vilket liknar socialstyrelsens definition. Rehabilitering 

är ett begrepp som används inom många områden i vården och är en långdragen process (2). 

Inom rehabilitering är temaarbete mellan olika yrkeskategorier en förutsättning för att patienter 

ska få en helhetsbehandling. Då rehabiliteringsprocessen syftar till att minska 

funktionsnedsättningar arbetar teamet med träning eller kompensation. Funktionsnedsättning 

leder ofta till svårigheter att klara dagliga aktiviteter och en del av målet med rehabilitering är att 

minska aktivitetsnedsättning (3). Höök (3) menar att arbetsterapeutens goda kunskaper om 

funktionsnedsättningar och aktivitet samt hur aktivitet kan användas gör arbetsterapeuten till en 

självklar team medlem inom rehabilitering.  

En stor grupp människor med kronisk funktionsnedsättning är äldre som drabbats av stroke (4). 

Detta innebär att man som arbetsterapeut antagligen kommer att komma i kontakt med 

strokrehabilitering någon gång som yrkesverksam. Det finns många olika angreppssätt gällande 

just stroke, Woodson (4) nämner uppgiftsorienterad och constraint-induced movement therapy 

(CIMT) som två behandlingsmetoder. Woodson (4) nämner att det finns forskning om 

rehabiliteringens effekt för strokedrabbade men att evidensen är liten då det är svårt att veta om 

förbättring skett på grund av rehabiliteringen eller spontant neurologiskt tillfrisknande. Hon 

beskriver vidare att det finns evidensbaserad forskning som visar att viss rehabilitering leder till 

förbättring. Några av de exempel som ges är målinriktade och meningsfulla aktiviteter som spel 

av olika slag, samt lära patienten förbättra funktionen i den nedsatta kroppsdelen genom att 

föreställa sig att använda den.   
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Medel inom rehabilitering.  

Inom arbetsterapi använder sig arbetsterapeuter av aktivitet som medel för att möjliggöra 

aktivitetsutförande samt ge förbättrad funktionsförmåga. För att aktivitet ska kunna användas 

som medel i terapeutiskt syfte måste aktiviteten ha en mening och ett mål samt vara av den 

svårighetsgrad som gör den utmanande men fortfarande genomförbar (5). För att kunna känna 

flow, som innebär en känsla av absolut koncentration där tid och andra störande moment 

försvinner och en känsla av lycka uppnås, måste en balans av utmaning och förmåga att klara av 

en aktivitet uppnås (6). I en artikel (7) nämns att flow kan uppnås av virtuella tv- och dataspel 

vilket då kan användas som en meningsfull aktivitet inom arbetsterapeutisk behandling.   

Ett sätt att använda sig av aktivitet som medel är att spela virtuella tv-spel (5). Halton (8) skriver i 

en rapport att likväl som vetenskap och teknologi utvecklas så gör även arbetsterapi och dess 

metoder. Virtuell verklighet eller virtual reality är ett exempel på nytt medel inom rehabilitering. 

En virtuell verklighet möjliggör för individer att befinna sig i en simulerad omgivning genom 

datasystem. Denna omgivning ger en känsla av att vara i en naturlig miljö och bidrar till att fokus 

kan läggas på aktiviteten och slippa bli distraherad av omgivningen.  

I en review artikel (7) beskriver författaren att tv- spel kan tillämpas inom arbetsterapi. I artikeln 

framkommer det att genom tv- spel kan individer utforska virtuella verkligheter på ett 

terapeutiskt tillvägagångssätt om de inte har möjligheten att utforska den verkliga fysiska miljön. 

Gooch beskriver vidare att detta kan vara ett sätt att möjliggöra till aktivitet för individer som på 

grund av olika orsaker är inaktiva, även Kihelhofner anser att aktivitetsutförandet påverkas av 

den fysiska miljön. Han nämner att miljö som utmanar en individs aktivitetsutförande kan skapa 

engagemang och maximal prestation (9).   

I artikeln tar författaren även upp att tv-spel kan vara ett sätt för individer att stärka känslan av att 

klara av något. Enligt Kielhofners modell (Model Of Human Occupation) (9) som är en 

vedertagen modell inom arbetsterapi ligger fokus på att använda sig av aktivitet i behandling. För 

att individer ska kunna tillgodose sig en aktivitet i behandling finns olika faktorer som spelar in. 

Vanor, vilja och utförande mönster är de grundläggande faktorerna. Vilja handlar om olika 

mönster av tankar och känslor där Kielhofner påstår att om vi en gång upplever oss skickliga i en 

aktivitet får vi en positiv känsla och vill utföra den igen (9). Detta kan då kopplas till att tv-spelet 

skapar en positiv känsla som skapar viljan att utföra aktivitet. 

Virtuella tv-spel   

Nintendo Entertainment System startades 1986 och blev snabbt en del av ungdomars 

underhållning. 20 år senare utvecklade Nintendo ett nytt system där utövaren använder sig av en 

spelkonsol och utför samma rörelser som utövaren i spelet (10). Newbon (11) hävdar i en artikel 

att det första tv-spelet redan skapades 1947 utav Goldsmith and Mann. Dessa tidiga tv-spel hade 

grundläggande konsoler som senare utvecklades till tangentbord eller joysticks. Idag har 

ytterligare modifiering av konsoler skett med bl. a. kombination av knappar och joystick i en och 

samma konsol. Spelkonsoler i form av dansmattor och andra som ger feedback i form av 

vibrationer är nyare varianter. Den allra senaste spelkonsolen är utvecklad av Nintendo Wii 

(2007) och har teknologin att vara rörelsekänslig (11). Konsolen har även en pekfunktion, 

högtalare och skakfunktion. Genom att peka mot tv-skärmen och göra rörelser i luften kan man 

göra sina val och spela olika spel. Den enkla konstruktionen med få knappar gör att den är lätt att 

använda (12).  
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Med denna nya teknologi har det föreslagits att virtuella tv-spel kan användas i terapeutiskt syfte, 

både för fysisk- och kognitiv rehabilitering (8). En studie (13) som gjorts på en ungdom med 

cerebral pares hade syftet att bl. a. beskriva effekten av ett virtuellt tv-spel. Resultatet i studien 

visade på förbättring av balans, perception och gångförmåga. Även en pilot studie (14) som gjorts 

i syfte att undersöka om virtuellt tv-spel kan förbättra hand- och armfunktion visade på god 

effekt. Efter att deltagarna i studien fått träna med tv-spelet 30 min/dag i 5 dagar i veckan kunde 

ökad förmåga att lyfta objekt samt ökad rörelseförmåga i fingrarna konstaterats Författarna av 

studien diskuterar dock att ytterligare forskning inom området behövs. En viktig del av 

arbetsterapeutens arbetsområde är att förbättra funktionsförmåga hos olika diagnosgrupper. Detta 

kan göras på olika sätt och dessa artiklar tyder på att virtuella tv- och data spel kan användas som 

ett medel i behandling av funktionsnedsättning.  

Arbetsterapi och utveckling 

Genom forskning kan yrkesverksamma få svar på frågor och finna lösningar på problem som 

uppkommer vilket kan leda till att yrkesprofessionen utvecklas (15). En av arbetsterapeuternas 

uppgifter är att ” upprätta och utveckla sin professionella kompetens, anpassa den 

arbetsterapeutiska verksamheten med hänsyn till samhällets föränderlighet och utvärdera och 

utveckla arbetsterapeutiska metoder” (16).  

För att arbetsterapeuten ska kunna erbjuda den bästa möjliga rehabilitering krävs det att forskning 

bedrivs och förs ut i praktiken (15).  

I och med att samhället utvecklas och fler individer använder sig av datorer har det blivit 

vanligare att individer söker efter vad det finns för olika behandlingsmetoder. För att som 

yrkesverksam kunna erbjuda olika behandlingsmetoder bör någon evidens finnas att luta sig mot 

för att argumentera för eller emot en viss behandlingsmetod. Genom att få fram vetenskapliga 

bevis kan vi bekräfta våra handlingars giltighet och tillämpa forskningsresultatet i praktiken (15).  

Problemområde 

Inom arbetsterapi uppkommer hela tiden nya medel att använda sig av inom rehabilitering. Som 

arbetsterapeut är det av stor vikt att veta vilken effekt ett behandlingsmedel har för att erbjuda 

individer den bästa rehabiliteringen. Virtuella tv- och dataspel är ett relativt nytt medel och 

kunskapen som finns inom området är relativt begränsad. För att kunna tillämpa detta medel 

inom arbetsterapi behövs krav på evidens. Därför är det av stor vikt att syntetisera nuvarande 

forskning för att få ytterligare kunskap. 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att beskriva till vilket ändamål virtuella tv- och dataspel används 

inom rehabilitering och vad det ger för effekt. 

  

METOD  

För att beskriva den dokumenterade vetenskapen användes en systematisk litteraturstudie som 

metod i denna uppsats. Då vetenskapliga artiklar redovisar den senaste forskningen inom ett 

problemområde tillför det ny kunskap (17). Enligt Forsberg och Wengström (18) är en 

litteraturstudie ett sätt att sammanställa litteratur inom ett forskningsområde genom att 

systematiskt söka och granska tidigare studier, vilket kan ligga till grund för arbete inom klinisk 
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verksamhet. De (18) menar också att en litteraturstudie bör följa vissa kriterier för att vara av god 

kvalitet. Kriterierna vi utgått från för att strukturera upp vårt uppsatsarbete bygger på Statens 

Beredning för medicinsk Utvärderings (SBU:s) kriterier för en systematisk litteraturstudie (18).  

Litteratursökning 

För att på bästa sätt systematiskt söka efter relevanta artiklar tog vi hjälp av en bibliotekarie som 

gav råd om vilka databaser som var lämpliga att använda inom just vårt sökningsområde samt på 

vilket sätt artikelsökningarna kunde preciseras. Detta är enligt Forsberg och Wengström (18) ett 

effektivt sätt att påbörja arbetet. Artiklarna söktes i databaserna Amed, Cinahl, Medline (via 

Ebsco) och PubMed under vecka 8-11. För att finna den mest aktuella litteraturen skulle 

artiklarna vara publicerade under perioden 2000-2010, expertisgranskade (peer reviewed) samt 

vara engelskspråkiga. Dessa tre begränsningar kunde anges i databasen Cinahl vid söktillfället, i 

de andra databaserna kunde endast begränsning av årtal väljas. 

 Databaserna Amed och Cinahl har arbetsterapeutisk inriktning vilket gjorde att vi uteslöt 

sökordet occupational therapy. Detta kunde göras när en sökning ger få antal träffar och inte 

behöver begränsas ytterligare vilket vår sökning gjorde. Enligt Willman et al (19) bör man 

använda sig av ämnesordslista i varje databas för att hitta rätt benämning och därmed få en så 

korrekt sökning som möjligt. Det enda ämnesord som framkom från MeSH termer var 

playthings, resten av sökorden som användes var fritext sökningar. Sökorden som användes i 

Amed och Cinahl var; Virtual video game, Computer game, Video game, Rehabilitation, 

Outcome, Movement, Playthings. 

För sökningen i databaserna Medline och PubMed lades sökordet occupational therapy till för att 

inrikta sökningen mot arbetsterapi och minska antalet träffar. Genom att kombinera sökord har vi 

kunnat begränsa sökområdet utifrån uppsatsens syfte och därmed fått den mest relevanta träffarna 

(19). Datamättnad inträffade vid användning av fyra kombinerade sökord då dubbletter uppkom. 

Genom att sätta trunkeringar på sökorden har vi minskat antalet sökord men fortfarande fått 

likvärdigt antal träffar. Willman et al (19) nämner att en systematisk litteraturstudie ska ha en 

dokumenterad sökstrategi vilket vi anammade genom att beskriva vår sökstrategi i både text och 

sökmatris (Bilaga 1). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att mängden artiklar skulle bli hanterbara samt relevanta inom det specifika problemområdet 

avgränsades litteratursökningen med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier (19).  

 

Artiklar som inkluderades i denna uppsats 

skulle innehålla; 

 Virtuella tv- och dataspel som medel inom 

rehabilitering. 

 Utvärdering av virtuella tv- och dataspel  

 Samt vara tillgängliga i Sverige. 

 

Artiklar som exkluderades var; 

 Reviewartiklar.  

 Pilotstudier.  

 Ej fullständiga artiklar.  

 Studier med deltagare under 18 år. 

För att inte orsaka bias sattes inklusions- och exklusionskriterierna innan litteratursökningarna 

gjordes (19). 
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Urval 

Efter sökningen granskades 212 artiklar i urval 1 utifrån titel och abstrakt för att se vilka artiklar 

som var relevanta. Av dessa 212 artiklar exkluderades 193 utifrån exkluderingskriterierna, 15 

inkluderades och 4 ansågs osäkra. I urval 2 lästes de kvarvarande 19 artiklarna i fulltext för 

ytterligare granskning. Detta ledde till att 8 exkluderades, vilket resulterade i 11 artiklar som 

ingår i uppsatsen. Ett flödesschema gjordes för att tydliggöra urvalsprocessen och visas i Bilaga 

2. 

Analys 

Ingen specifik analysmall har använts utan egna frågeställningar har ställts för att täcka in vårt 

syfte. Vid bearbetning av artiklarna som ingår i uppsatsen har följande frågor ställts för att kunna 

analysera dem: 

 Vad hade studien för syfte?  

 Vilken typ av studie?  

 Vilka deltog i studien? 

 Hur gjordes urvalet? 

 Var och vilken yrkesgrupp utförde 

interventionen? 

 Till vilket ändamål och vilket typ av spel 

användes? 

 Vad utvärderades? 

 Vilka mätinstrument användes? 

 Vad blev resultatet av utvärderingen?  

För att bearbeta artiklarna delades dessa upp och vi läste hälften var. Genom att använda olika 

färgpennor markerades de olika frågeområdena i varje artikel. Efter bearbetning av 

frågeställningarna skrevs artiklarna in i en artikelmatris. Problem och svårigheter som uppkom 

under bearbetningen diskuterades sedan av oss båda för att redas ut samt för att komma till en 

överenskommelse om vad artiklarnas innebörd var. En kvalitetsgranskning gjordes av artiklarna 

som utgick ifrån granskningsmallar för kvantitativ och kvalitativ metod (18).  

RESULTAT 

I översikten av artiklarna i Tabell I redovisas varje studie för sig för att ge en överblick av vilka 

artiklar som ingår i uppsatsen (18).  



7 

 

Tabell I. Översikt av artiklarna 

Författare, år, 

land och titel 

Syfte Typ Plats och 

yrkesgrupp 

Deltagare, urval  Ändamål, typ av 

spel och 

interventionstid 

Utfallsmått och 

mätinstrument 

Resultat 

Lin D-H, Lin Y-H, 

Chai H-M, Han Y-

H, Jan M-H 

2006, Taiwan 

 

Comparison of 

propriceptive 

functions between 

computerized 

proprioception 

facilitation exercise 

and closed kinetic 

chain exercise in 

patients with knee 

osteoarthritis (20) 

 

 

Att jämföra 

effekten av 

datoriserad 

träning (CPFE) 

och traditionell 

träning (CKCE) 

hos patienter 

med knäartros. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie, RCT. 

 

Mättillfällen 

före och efter 

intervention. 

Plats, 

laboratoriemiljö. 

 

Yrkesgrupp 

framgår ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 deltagare,  

29 CPFE grupp, 26 

CKCE grupp, 26 

kontrollgrupp.  

 

 

Ett slumpmässigt 

urval av patienter 

från ortopedi 

avdelningen på ett 

universitetssjukhus 

och Taipei 

stadssjukhus. 

 

 

Öka rörligheten i 

knäleden. 

 

Specialbyggd 

utrustning. En 

bräda med 

pedaler kopplad 

till en dator med 

Windows 98.  

Varje ben 

tränades 20 

minuter med en 

10 minuters rast. 

Gånghastighet på olika 

underlag. 

 

Muskelstyrka – Cybex 6000.  

 

Proprioception av knä– 

Elektrogoniometer 

(Biometrics),  

Shuttle mini clinic.  

 

Fysisk funktions skala - 

Western Ontario and 

McMaster Osteoarthritis 

Index (WOMAC).  

Gånghastighet-signifikant 

skillnad (p<0.05) mellan 

mättillfällena för 

behandlingsgrupperna. 

Signifikant skillnad 

(p<0.0083) mellan 

behandlingsgrupperna och 

kontrollgrupp. Ingen 

signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna. 

 

Muskelstyrka - signifikant 

skillnad (p<0.05) mellan 

mättillfällena och i 

förhållande till 

kontrollgruppen (p<0.0083) 

för behandlingsgrupperna. 

CKCE förbättrades 

signifikant (p<0.0083) i jmf. 

med CPFE i 

extensormusklerna. 

  

Proprioception av knä -

Behandlingsgrupperna visade 

signifikant förbättring mellan 

mättillfällena (p<0.05). 

 

Fysisik funktion -

Behandlingsgrupperna visade 

en signifikant förbättring 

(p<0.0083) efter 

interventionen än 

kontrollgruppen.  

Ingen signifikant skillnad 

visades mellan CPFE 

gruppen och CKCE gruppen.  
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Tabell I. Fortsättning 

Författare, år, land och 

titel 

Syfte Typ Plats och 

yrkesgrupp 

Deltagare, urval  Ändamål, typ av 

spel och 

interventionstid 

Utfallsmått och 

mätinstrument 

Resultat 

Merians A S, Poizner H, 

Boian R, Burdea G, 

Adamovich S 

 2006, USA 

 

Sensorimotor training in 

a virtual reality 

environment: does it 

improve functional 

recovery poststroke? 

(21) 

 

 

Att undersöka 

effekten av 

datoriserad virtuell 

verklighet som 

träning för 

patienter med 

hemipares. Detta 

med hjälp av ett 

system som 

möjliggör repetitiv 

motorisk 

återinlärning och 

förbättring av 

förmåga. 

Kvantitativ. 

 

Mättillfällen före, 

efter intervention 

samt ett 

uppföljningstillfälle. 

Plats framgår ej. 

 

Yrkesgrupp 

framgår ej. 

Åtta deltagare, sex 

män och två 

kvinnor, 

medelålder på 64 

år. 

 

Deltagarna 

värvades från 

lokala stödgrupper 

för strokedrabbade  

 

 

Träna 

handfunktionen 

med handskarna 

(CyberGlove, 

Rutgers Master II-

ND (RMII)) 

kopplade till en PC 

dator.  

 

Denna träning 

utfördes 2-2,5 

timmar med 250-

300 försök per dag 

under 3 veckor. 

Rörelseförmåga, 

hastighet, 

fingerfärdighet och 

styrka – 

Datautrustningen 

 

Handrörelser –  

Jebsen test of 

handfunction 

(JTH) 

 

Rörelsehastighet av 

hand - Kinematic 

reach to grasp test  

 

Frågeformulär om 

nuvarande 

handfunktion samt 

förväntningarna 

och utfallet av 

behandlingen.  

Mellan mättillfällena 

förbättrades: 

Rörelseförmågan 

signifikant (p=0.005)  

Hastighet signifikant 

(p=0.007) 

Fingerfärdighet 

signifikant (p=0.0009) 

Handrörelser 

signifikant (p=0.008) 

 

Tiden för 

rörelsehastigheten av 

handen hade minskat 

signifikant (p=0.05) 

efter interventionen. 

  

Deltagarna tyckte att 

träningen förbättrade 

handfunktionen, var 

engagerande, men 

mentalt utmanade  
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Tabell I. Fortsättning 

Författare, år, 

land och titel 

Syfte Typ Plats och 

yrkesgrupp 

Deltagare, urval  Ändamål, typ av 

spel och 

interventionstid 

Utfallsmått och 

mätinstrument 

Resultat 

Rand D, Kizony 

R, Weiss P L. 

2008,  Israel 

 

The Sony 

PlayStation II 

EyeToy: Low-

Cost Virtual 

Reality for Use in 

Rehabilitation 

(22). 

 

 

Att beskriva och 

bestämma nyttan och 

begränsningarna 

PlayStation EyeToy har 

som medel vid 

rehabilitering av äldre 

strokedrabbade 

individer i olika stadier. 

 

Kvantitativ. 

Uppdelad i tre 

delstudier. 

 

Delstudie ett 

utfördes i 

laboratoriemilj

ö.  

 

Delstudie två 

utfördes i 

hemmet.  

 

Delstudie tre 

utfördes i 

hemmet, på 

rehabilitering-

center och på 

sjukhuset.  

 

Yrkesgrupp 

framgår ej. 

Delstudie ett: 34 unga 

deltagare, 17 män, 17 

kvinnor, 19-40år utan 

funktionsnedsättning.  

 

Delstudie två: Tio 

äldre, sex kvinnor, fyra 

män, 59-80 år utan 

funktionsnedsättning.  

 

Delstudie tre: Tolv 

deltagare med stroke, 

sju i kronisk fas, fem i 

subakut fas, 50-91år.  

 

Till delstudie ett 

anmälde sig deltagarna 

frivilligt, Till delstudie 

två och tre framgår det 

ej. 

 

Delstudie ett: 

Upplevelsen av 

virtuella tv-spel 

IREX VR och 

PlayStation 

EyeToy. 

 

Delstudie två: 

Spelupplevelsen av 

PlayStation 

EyeToy. 

 

Delstudie tre: Se 

om PlayStation 

EyeToy var möjligt 

att använda. 

 

Deltagarna fick öva 

på spelet i 60 

sekunder och sen 

spela 180 sekunder. 

Skattning av 

upplevelser - Presence 

Questionnarie (PQ) 

(delstudie ett) 

 

Skattning av 

upplevelser - Short 

Feedback 

Questionnaire (SFQ) 

 

Förbrukad fysisk 

ansträngning – Borg’s 

Scale of Perceived 

Exertion 

Spelens resultatlistor 

Upplevelse - Fem deltagare i 

den subakuta fasen fann nöje 

i att spela. 

 

Utförandet varierade mellan 

de olika strokegrupperna.  

Alla deltagare hade 

svårigheter att interagera 

med spelen.  

 

EyeToy användbart för båda 

strokegrupperna 

Jarus T, Shavit S, 

Ratzon N. 2000, 

Israel  

 

From Hand 

Twister to Mind 

Twister: 

Computer Aided 

Treatment in 

Traumatic Wrist 

Fracture (23). 

 

Att undersöka effekten 

av låg- och hög 

teknologisk utrustning 

och attityden gentemot 

datorer som behandling 

hos personer med 

handledsfraktur.   Även 

undersöka förhållandet 

mellan olika 

behandlingsmetoder 

och motivation genom 

att mäta patienternas 

intresse för behandling. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie, RCT. 

 

Mättillfällen 

vid sex olika 

tillfällen. 

Plats, 

arbetsterapeut 

klinik. 

 

Yrkesgrupp 

framgår ej. 

 

47 deltagare: 38 

kvinnor, nio män 22-80 

år. 

 

Deltagarna hänvisades 

till arbetsterapin på 

sjukhusets handklinik.  

Slumpmässigt 

uppdelade i två olika 

behandlingsgrupper. 

Öka rörligheten i 

handleden med 

modifierat handtag 

från Brush Machine 

kopplad till en dator 

(286 IBM/AT) 

 

Tträningstillfällena 

varade i 50 minuter, 

varav 20 min, var 

vid datorn 3 gånger 

i veckan under en 5 

veckorsperiod. 

Supination, pronation, 

flexion och extension – 

Range of Motion 

(ROM). 

 

Greppstyrka – Jamar 

Dynamometer. 

Svullnad – Valumeter. 

 

Frågeformulär som 

utvärderar attityden 

gentemot dator. 

 

VAS skala för att 

skatta intresset för 

behandling.  

Supination, pronation, 

flexion och extension visade 

signifikant förbättring i båda 

grupperna mellan 

mättillfällena.  

 

Greppstyrkan – Förbättrad i 

båda grupperna, men ej 

signifikant. 

 

Svullnaden - Minskade 

signifikant hos grupperna.  

 

Intresse – signifikant ökat 

intresse för behandlingen 

hos datagruppen. 
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Tabell I. Fortsättning 

 

 

 

 

Författare, år, land 

och titel 

Syfte Typ Plats och 

yrkesgrupp 

Deltagare, urval  Ändamål, typ av spel 

och interventionstid 

Utfallsmått och 

mätinstrument 

Resultat 

Broeren J, Rydmark 

M, Sunnerhagen K 

S. 2004, Sverige 

 

Virtual Reality and 

haptics as a training 

device for movement 

rehabilitation after 

stroke: A single-case 

study (24). 

 

 

Att undersöka 

om träning i en 

virtuell miljö 

med en 

handkonsol 

förbättrar den 

motoriska 

funktionen i 

hemiparetisk 

arm. 

Kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

fallstudie, A-B-A 

design. 

 

Mättillfällen före, 

efter intervention 

samt ett 

uppföljningstillfälle 

 

Plats, 

laboratoriemiljö.  

 

Yrkesgrupp 

framgår ej. 

En man, 50-år. 

Referens grupp, nio 

män, medelålder 

50-år. 

 

Deltagaren valdes 

till studien då han 

hade en tydlig 

nedsättning i hans 

vänstra arm som 

kunde observeras 

vid ADL  

 

 

Träning av 

funktionsnedsatt arm 

med handkonsol 

(PHANToM) kopplad till 

en dator och ett par 3D 

glasögon (Crystal Eyes). 

 

Träningen skedde vid 12 

stycken 90 minuters pass 

under en fyra veckors 

period. 

Grovmotoriken i hand, 

fingrar och arm – Purdue 

pegboard test 

 

Greppstyrka – Grippit 

 

Mätning av övre 

extremitet med hjälp av 

datautrustningen. 

 

Intervju om ADL-

förmåga.  

 

Utvärderingarna visade 

på förbättring i 

fingerfärdighet, 

greppstyrka samt 

minskad tid i 

utförandet av övningar.  

 

Intervjun visade att 

ADL - förmågan 

förbättrats 

Yavuzer G, Senel A, 

Atay M B, Stam H J. 

et al 2008, USA 

 

”PlayStation eyetoy 

games” improve 

upper extremity-

related motor 

functioning in 

subacute stroke: a 

randomized 

controlled clinical 

trial (25). 

 

 

Att utvärdera 

PlayStation 

EyeToy games 

effekt av 

återhämtning 

och den 

motoriska 

funktionen i 

övre extremitet 

hos patienter 

med subakut 

stroke. 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie, 

RCT.  

 

Mättillfällen före, 

efter intervention 

samt ett 

uppföljningstillfälle

.  

Plats framgår ej.  

 

Yrkesgrupp 

sjukgymnast. 

20 stycken 

deltagare med en 

medelålder på 61,1 

år. 

 

Deltagarna var 

inlagda på sjukhus 

och valdes utifrån 

inkusions-

kriterierna. 

Slumpmässigt urval 

till kontrollgrupp 

och 

behandlingsgrupp. 

 

Träning av övre 

extremitet med 

PlayStation EyeToy. 

 

Fem dagar i veckan 

under en fyra veckors 

period skulle det vara ett 

30 minuters långt 

träningspass. 

Motorisk förbättring – 

Brunnströms sex steg. 

 

Självständighet i ADL – 

förmåga – Functional 

Independence Measure 

(FIM) 

Självständigheten i 

ADL – förmågan hade 

signifikant förbättrats 

hos EyeToy gruppen 

vid uppföljningstestet  

(p= 0.018). 



11 

 

Tabell I. Fortsättning 

Författare, år, land 

och titel 

Syfte Typ Plats och 

yrkesgrupp 

Deltagare, urval  Ändamål, typ av spel 

och interventionstid 

Utfallsmått och 

mätinstrument 

Resultat 

Jurgen Broeren, 

Claesson L, Goude D, 

Rydmark M, 

Sunnerhagen K S. 

2008, Sverige 

 

Virtual rehabilitation 

in an activity centre 

for community-

dwelling persons with 

stroke (26). 

 

 

Att placera ett 

virtuellt system i 

en icke 

sjukhusmiljö, var 

det möjligt att 

genomföra, och 

var träningen med 

utrustningen 

intressant för 

deltagarna. För 

det andra vill 

författarna se om 

denna extra 

motoriska träning 

med en 

handkontroll 

kunde främja 

funktionell 

förbättring i den 

övre extremiteten. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie, 

RCT. 

 

Mättillfällena 

skedde före 

och efter 

intervention. 

Plats, ett 

aktivitetscenter 

för personer 

som drabbats av 

stroke. 

 

Yrkesgruppen 

var 

rehabiliterings 

personal på 

aktivitetscentret. 

22 deltagare  

 

Deltagarna 

anmälde sig 

frivilligt. De 

delades in i en 

behandlingsgrupp 

och en 

kontrollgrupp. 

Träna övre extremitet 

med handkonsol 

(Phantom Omni) 

kopplad till en dator 

och ett par 3D 

glasögon. 

 

Interventionen skedde 

3 gånger i veckan i 45 

minuter under 4 

veckor. 

Semi strukturerad intervju 

om upplevelsen av spelet. 

 

Grovmotorik i hand/arm - 

Box Block Test (BBT)  

 

Frågeformulär om 

svårigheter – ABILHAND. 

 

Hand path ratio (HPR), 

hastighet och tid för att 

slutföra uppgifter - 

Datautrustningen  

 

Exekutiva funktioner och 

uppmärksamhet - Trail 

Making Test del B (TMT-

B)  

 

 

Upplevelsen – Roligt och 

lätt att lära sig 

 

Grovmotorik i hand/arm - 

Ökad hand- och 

armfunktion hos 

behandlingsgruppen. 

 

Svårigheter - ingen 

signifikant skillnad för 

behandlingsgruppen 

mellan mättillfällena.  

 

En signifikant skillnad 

(p<0.05) av Hand Path 

Ratio (HPR) kunde 

utmätas. 

  

Vid utvärdering av tid (s), 

generellt och vid 

målinriktad rörelse, fanns 

en signifikant skillnad 

(p<0.05) mellan 

mättillfällena hos 

behandlingsgruppen.  

Betker AL, Desai A, 

Nett C, Kapadia N, 

Szturm T. 2007, 

Canada 

 

Game-Based Exercise 

for Dynamic Short-

Sitting Balance 

Rehabilitation of 

People With Chronic 

Spinal Cord and 

Traumatic Brain 

Injuries (27). 

Redogör för hur 

ryggmärgs- och 

skallskadade kan 

bibehålla 

balansen under en 

kortare sittperiod, 

genom att 

använda sig av en 

tryckmätande 

sensormatta som 

konsol vid tv-

spel. 

Kvantitativ 

fallstudie  

 

Mättillfällen 

före och efter 

intervention. 

 

Plats, en 

sjukgymnastik 

klinik.  

 

Interventionen 

utfördes utav 

sjukgymnast-

studenter under 

uppsikt. 

Tre män deltog i 

studien. En 26-

årig man, en 52-

årig man och en 

41-årig man. 

 

Hur urvalet 

gjordes framgår 

ej.  

Balansträning med 

Center-of-pressure 

(COP) kontrollerat tv-

spel med 

ForceSensitive 

Applications (FSA) 

och en sensormatta.  

 

Träningen bestod av 12 

stycken 30-35 minuters 

pass 2-3 gånger per 

vecka 

Frågeformulär med olika 

svarsalternativ om 

deltagarnas upplevelse av 

spelet.  

 

Sensoriska komponenter 

för balans - Clinical Test 

of Sensory Interaction and 

Balance (CTSIB). 

Frågeformuläret visade att 

deltagarna hade positiva 

upplevelser. 

 

Sensoriska komponenter 

för balans hade förbättrats. 
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Tabell I. Fortsättning 

 

 

 

 

Författare, år, land 

och titel 

Syfte Typ Plats och 

yrkesgrupp 

Deltagare, 

urval  

Ändamål, typ av 

spel och 

interventionstid 

Utfallsmått och 

mätinstrument 

Resultat 

Betker A L, Szturm T, 

Moussavi Z K, Nett C. 

2006, Canada 

 

Video game-based 

exercise for balance 

rehabilitation: a single-

subject design (28). 

 

 

Att undersöka om 

Center Of Pressure 

(COP) kontrollerad 

tv-spelsträning kan 

förbättra dynamisk 

balans på 3 olika 

patienter. 

Kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

fallstudie. 

 

Mättillfällen före 

och efter 

interventionen.  

 

Plats, sjukhusmiljö.   

 

Yrkesgruppen var 

sjukgymnaster 

Tre deltagare. 

 

De valdes från 

en poliklinisk 

sjukgymnastik 

klinik  

 

Balansträning med 

Center-Of-Pressure 

(COP) kontrollerat 

tv-spel med Force 

Sensitive 

Applications (FSA) 

och en sensormatta.  

 

Träningen bestod av 

8 stycken 45 minuters 

pass under en 3 

veckors period. 

Balans - COP.  

 

Frågeformulär om 

patienternas 

upplevelser. 

Balans – Förbättrades 

hos deltagarna 

 

Upplevelser av 

träningen – Deltagarna 

uppgav att det var 

roligt och att tiden lätt 

glömdes bort.  

Broeren J, Rydmark 

M, Björkdahl A, 

Sunnerhagen K S. 

2007, Sverige 

 

Assessment and 

training in a 3-

dimensional virtual 

environment with 

haptics: a report on 5 

cases of motor 

rehabilitation in the 

chronic stage after 

stroke (29). 

 

 

Att bedöma 

motorisk träning i 

virtuell verklighet 

med handkonsoler 

för kroniska 

funktionsnedsättnin

gar efter stroke. Det 

andra syftet var att 

se om 

förbättringarna som 

gjordes i den 

virtuella 

verklighetsmiljön 

kunde återspeglas i 

dagliga aktiviteter. 

Kvantitativ studie 

med experimentell 

design. 

 

Mättillfällen före- 

(A), efter- (B) 

intervention samt 

ett 

uppföljningstillfälle 

(C).  

 

Plats, en avdelning 

för rehabiliterings-

medicin. 

 

Yrkesgrupp 

framgår ej. 

Fem män med 

en medelålder 

på 50 år. 

 

Värvades från 

ett 

universitetssjuk-

hus  

Träning av övre 

extremitet med en 

handkonsol kopplad 

till en dator och ett 

par 3D glasögon. 

 

15 stycken 45 

minuterspass under 

en fem veckors 

period 

Grovmotorik i 

hand/arm - Box and 

Block Test (BBT)  

 

Process och 

motoriska förmågor -

Assessement of 

Motor and Process 

Skills (AMPS).   

 

Hand Path Ratio 

(HPR), hastighet och 

tid att slutföra 

uppgifter - 

Datautrustningen  

Grovmotoriken 

förbättrades hos endast 

en patient (P3). 

 

 Motoriska förmågan 

förbättrades hos patient 

(P4).  

Process förmågan 

förbättrades hos patient 

(P1) och patient (P4) 
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Tabell I. Fortsättning 

Författare, år, 

land och titel 

Syfte Typ Plats och 

yrkesgrupp 

Deltagare, 

urval  

Ändamål, typ av 

spel och 

interventionstid 

Utfallsmått och mätinstrument Resultat 

Flynn S, Palma 

P, Bender A. 

2007, USA 

 

Feasibility of 

using the Sony 

PlayStation 2 

gaming platform 

for an individual 

poststroke: A 

case report (30). 

 

 

Att undersöka 

möjligheten att 

använda en 

SonyPlayStation 

EyeToy för att 

förbättra 

funktionen två 

år efter stroke 

för en individ 

som uttömt alla 

traditionella 

rehabiliterings 

insatser. 

En kombinerad 

kvantitativ och 

kvalitativ fallstudie  

 

Mättillfällen före, 

under och efter 

interventionen samt 

ett 

uppföljningstillfälle

. 

Plats, hemmet.  

 

Yrkesgruppen 

var 

sjukgymnast. 

Deltagaren 

var en 76-

årig kvinna.  

 

Deltagaren 

hade de 

egenskaper 

som 

behövdes för 

att delta i 

studien och 

anmälde sig 

frivilligt. 

Deltagaren använde 

sig av spelet 

PlayStation EyeToy 

i hemmet.  

 

Deltagaren 

interagerade med 

spelet genom att 

röra sin kropp. 

Spelet kunde spelas 

i både sittande och 

stående position 

  

Träningen varade 

under 4,5 vecka där 

det var 20 tillfällen 

med 1 timmes 

speltid. 

Utförlig intervju om spelet och 

handkonsolen. 

 

Sensorimotoriska funktioner – 

Fugl-Meyer Assessment (FMA). 

 

Självskattning av utförande 

förmågan–  

Upper Extremity Functional Index 

(UEFI). 

 

Depression - Beck Depression 

Inventory (BDI). 

 

Balans - Berg Balance Scale (BBS). 

 

Balans, postural kontroll, rörlighet, 

gång förmåga - Dynamic Gait Index 

(DGI). 

 

Kognition - Mini-Mental State Exam 

(MMSE). 

 

Gång förmåga/hastighet - Time Up 

and Go (TUG) 

 

Gång sträcka -Six-Minute Walk test 

(6MWT). 

 

Intervju om övre extremitets funktion 

- Motor Activity Log (MAL). 

 

Spasticitet - Modified Ashworth 

Scale (MAS). 

 

Räckvidd - Functional Reach Test 

(FRT). 

Intervjun - Spelet var 

motiverande och kul.  

 

Sensormotoriska funktioner - 

Visade en förbättring efter 

interventionen.  

 

Utförande förmågan - Visade 

vid uppföljningstillfället en 

klar förbättring.  

 

Depression – Minskade 

symtom till depression 

 

Balans – Förbättrad balans 

 

Balans, postural kontroll, 

rörlighet och gångförmåga – 

Visade förbättring och 

minskad fallrisk 

 

Kognition – Förbättrad 

kognition 

 

 Gång – Förbättrade 

gångförmågan 

 

Övre extremitets funktion – 

Förbättrad delaktighet av 

funktionsnedsatt arm i ADL. 

 

Ingen förbättring inom 

räckvidd och gångsträcka över 

tid visades 

 

Spasticiteten – Mild och 

sporadisk. 
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De elva artiklar som ingår i uppsatsen kommer först att presenteras utifrån typ av studie, 

deltagare och urval. Därefter har artiklarna delats in i grupper utifrån vilket ändamål virtuella tv- 

och dataspel användes i studierna, där framgår syftet, interventionen och resultatet. Sju artiklar 

(21,23,24,25,26,29,30) användes virtuella tv- och dataspel i rehabilitering för att förbättra övre 

extremitets funktion. Tre artiklar (27,28,30) använde virtuella tv- och dataspel för att förbättra 

balansförmåga. Två artiklar (20,30) använde sig av virtuella tv- och dataspel för att förbättra 

nedre extremitets funktion och ytterligare två studier (26,30) användes sig av virtuella tv- och 

dataspel för övriga ändamål. Förutom syftet att förbättra nedsatt funktion i studierna ville en stor 

del av dem även redovisa subjektiva upplevelser av användandet av virtuella tv- och dataspel 

(21,22,23,25,26,27,28,30) (Tabell I). 

Typ av studie 

De artiklar som ingår i uppsatsen varierade i typ av studier och utfördes på olika platser. Ingen av 

studierna i artiklarna var enbart kvalitativa studier. Tre var dock kombinerade studier av både 

kvalitativ- och kvantitativ ansatts (24,28,30). Resterande åtta artiklar hade kvantitativ ansatts 

(20,21,22,23,25,26,27,29), av dessa var fyra RCT-studier (20,23,25,26) (Tabell I).  

Interventionerna utfördes inom klinisk verksamhet, i hemmet eller i kombination av dessa två. 

Sju studier (20,23,24,26,27,28,29) genomfördes på någon form av klinisk verksamhet. I en studie 

utfördes interventionen i hemmet (30) och i en studie (22) kombinerades interventionen på 

klinisk verksamhet och i hemmet. I två av studierna (21,25) framgår det ej vart interventionen 

genomförts. I de flesta av studierna framgår det ej vilken yrkesgrupp som genomfört 

interventionen (20,21,22,23,24,29). Emellertid framkom det att i fyra av studierna var det 

sjukgymnaster som utförde interventionen (25,27,28,30) och i en studie (26) var det 

rehabiliterings personal (Tabell I). 

Deltagare och Urval 

Majoriteten av studierna (21,22,24,25,26,29,30) hade deltagare som drabbats av stroke och 

rehabiliterades för sin hemipares, fem av dessa använde sig av virtuella tv- och dataspel för 

träning av övre extremitet (21,24,25,26,29) och i två studier (22, 30) studerades även balans och 

kognition.  Andra diagnoser som förekom bland deltagarna i studierna var handledsfraktur (23), 

knäartros (20) samt olika ryggmärg- och hjärnskador (27,28) (Tabell I).  

Fallstudierna som gjordes innefattade en till fem individer som deltog i interventionen 

(24,27,28,29,30) medan RCT-studierna låg mellan 20-81 stycken deltagare (20,23,25,26). Övriga 

studier hade mellan åtta och 34 deltagare (20,21). Ålderspannet sträckte sig mellan 19-91 år i de 

olika studierna. Urvalsstrategierna har sett olika ut i studierna. I två av artiklarna (22, 27) 

redovisas ej urvalsmetod. I tre av studierna (22,26,30) var det frivilligt deltagande och det mest 

förekommande var att deltagarna värvades genom slumpmässigt urval (20,23,25) eller genom 

bekvämlighetsurval (21,24,28,29) från olika kliniska verksamheter (Tabell I).  

Virtuella tv- och dataspel som ändamål för att förbättra funktionsförmåga i övre 

extremitet. 

Sju artiklar (21,23,24,25,26,29,30) hade syftet att undersöka effekten av träning med ett virtuellt 

tv- och dataspel för patienter med funktionsnedsättning i övre extremitet. Två artiklar (21,29) 

hade ytterligare ett syfte med studien där de ville se om utfallet av träningen kunde tillämpas i 

dagliga aktiviteter.  
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Intervention 

Alla tv- och dataspel som använts under interventionerna har samma upplägg där man som 

utövare står eller sitter framför en tv- eller dataskärm och interagerar med spelet genom rörelser 

med sin kropp eller konsoler. Interventionerna i gruppen där artiklarnas ändamål är att undersöka 

effekten av träning med ett virtuellt tv- och dataspel för patienter med funktionsnedsättning i övre 

extremitet finns likheter när det gäller tidsperioden för träningen då de ligger mellan tre-fem 

veckor. När det gäller antal träningstillfällen i veckan och under hur lång tid som träningspassen 

pågår skiljer de sig åt. Deltagarna i en studie (21) tränade 2-2,5 timmar per dag vilket kunde 

jämföras med 250-300 försök per dag vilket är intensivare till skillnad från träningen i en annan 

studie (23) som utfördes 20 min tre gånger i veckan. Resterande artiklars studier (24,25,26,29,30) 

hade träningstillfällen som varierade mellan 30-90min och från tre till fem gånger i veckan 

(Tabell I).  

Resultat  

I de sju artiklar som utvärderade hand och arm funktionen fanns det både signifikanta skillnader i 

förbättring av behandlingsgruppen mellan före och efter mättillfällena (21,23,26), men det fanns 

även de artiklar som inte redovisade någon signifikant skillnad utan bara en förbättring av 

handens funktion (24,26,29,30). I en av studierna (29) fanns det en deltagare som hade försämrats 

i utvärderingen av handfunktion men ingen signifikant skillnad nämns. I en av studierna (23) 

studerades två behandlingsgrupper och det visade sig att även behandlingsgruppen som utfört 

traditionell behandling hade förbättrats mellan de olika mättillfällen med en signifikant skillnad. 

Båda grupperna visar därmed förbättrad handfunktion. I en RCT- studie (26) fanns ingen 

signifikant skillnad av förbättrad handfunktion mellan mättillfällena hos kontrollgruppen. Enligt 

denna artikel tyder det på att träning med virtuella tv- och dataspel förbättrade handfunktion men 

inte att den var bättre än den traditionella träningen (Tabell I).   

Fingerfärdigheten utvärderades i två artiklar (21,24), resultatet i båda artiklarna visade på en 

förbättring efter träning med virtuella tv- och dataspel (Tabell I). 

När det gäller handens rörelsehastighet så förbättrades deltagarna signifikant i två av studierna 

(21, 29). En signifikant skillnad fanns när det gällde före och uppföljningstestet i en av studierna 

(21), och i före och eftertestet i studie (29). I en annan studie (24) kunde man se en förbättring 

över tid men denna var ej signifikant. I tre studier (21,24,29) hade även deltagaren minskat 

tidsmässigt när det gäller att utföra uppgifter med den nedsatta handen/armen, och i en annan 

studie (26) kunde en signifikant skillnad i minskad tid utläsas hos behandlingsgruppen men inte 

hos kontrollgruppen. En artikel (30) studerade deltagarens räckvidd före och efter intervention 

men ingen skillnad kunde utläsas (Tabell I). 

I en studie (23) utvärderades handsvullnaden vilket visade på att deltagarna i båda 

behandlingsgrupperna hade minskat svullnaden över tid under interventionen, men ingen 

signifikant skillnad fanns grupperna emellan (Tabell I).   

Fem studier (24,25,26,29,30) utvärderade om förmågor som tränades med virtuella tv- och 

dataspel kunde påverka aktiviteter i dagliga livet (ADL). I två av dessa studier (25,26) användes 

ett självskattningsinstrument och i en tredje (30) användes intervju för att ge deltagarna möjlighet 

att uppge sin förmåga att utföra aktiviteter före behandling och sedan efter behandling. I en studie 

(24) rapporterades förändringar som skett av ADL förmåga några veckor efter 
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träningsprogrammet och i en annan studie (29) utvärderades process- och motoriskförmåga 

utifrån AMPS. Av intervjun framkom det att deltagaren numera kunde använda sig av sin 

funktionsnedsatta arm i ADL som han tidigare inte klarat av och självskattningen visade på att 

deltagaren skattade kvalitén på sitt ADL- utförande högre nu (30). Resultatet av 

självskattningsformulären i två av studierna (25,26) varierade då deltagarna i en studie (25) 

visade att behandlingsgruppen hade förbättrats signifikant i jämförelse med kontrollgruppen, 

medan deltagarna i den andra studien (26) inte visade på någon signifikant förbättring i 

jämförelse med kontrollgruppen. Även AMPS gav olika resultat där endast en av fem deltagare 

förbättrade process- och motoriskförmågor och en annan deltagare förbättrade endast 

processförmågan. När det gällde motoriskförmåga visade en deltagare på försämring. Författarna 

tror att detta beror på att deltagaren använde sin funktionsnedsatta arm vilket därmed bedömdes 

som ineffektivt (29) (Tabell I). 

Utifrån vår kvalitetsgranskning har dessa artiklar (21,23,24,25,26,29,30) uppnått god kvalitet 

vilket kan sammanfattas med att resultaten av studierna tyder på att virtuella tv- och dataspel kan 

förbättra funktionsförmågan i övre extremitet.  

Virtuella tv- och dataspel som ändamål för att förbättra balansförmåga. 

Tre artiklar (27,28,30) gjordes i syftet att undersöka om virtuella tv-spel kan användas för att 

förbättra balansförmågan (Tabell I).  

Intervention  

Två av artiklarna (27,28) är skrivna av samma första författare och innehåller samma tv-spel. Vid 

utförandet av detta tv-spel placerades individen på en sensormatta ståendes eller sittandes på en 

plint framför en dator där han/hon använde sig av tyngdöverföring för att förflytta spelmarkören 

på tv-skärmen. Den tredje studien (30) använder sig av ett likartat spel med samma grundtanke 

men där sker integrering med olika spel genom att röra armar, ben för att hålla balansen i stående 

eller sittandeposition. Olika svårighetsgrader kunde väljas i alla spel. Tiden för interventionen 

hos studierna varierade mellan tre till fem veckor, med en speltid från 30-60 min under åtta till 20 

tillfällen (Tabell I).  

Resultat 

Utvärderingarna som gjordes för studierna såg lite olika ut då de studerade balansen hos 

deltagarna ur olika perspektiv, sittandes och ståendes. I studien ur artikel (27) utvärderades 

sittbalansen då deltagarna var rullstolsburna. Resultatet visade på att sittbalansen förbättrats då 

inga fall kunde noteras. Båda studierna i artiklarna (28,30) visade att fallrisken även här minskat 

men i ståendeposition och övriga utvärderingar i artikel (30) visade på förbättrad balans hos 

deltagaren, även om denna skillnad inte var signifikant. I en studie (28) kunde en av deltagarna 

innan interventionen ej hålla balansen självständigt men klarade efter intervention 20 sekunder 

utan stöd från andra. Det som mer kunde utläsas av resultatet i denna studie var att det fortfarande 

fanns svårigheter att hålla balansen då mätvärden på rörelseutsvävningar såg i stort sätt detsamma 

ut före och efter intervention (Tabell I). Sammanfattningsvis tyder resultaten i studierna att 

virtuella tv-spel har effekt på nedsatt balans hos både gående och rullstolsburna patienter. Två av 

artiklarna (28,30) har efter kvalitetsgranskningen uppnått god kvalitet medan en artikel (27) 

endast uppnått måttligt god kvalitet.   
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Virtuella tv- och dataspel som ändamål för att förbättra funktionsförmåga i nedre 

extremitet. 

Två artiklar (20,30) utvärderar hur användbart ett virtuellt tv- och dataspel är för rehabilitering av 

funktionsnedsättningar i nedre extremitet. Syftet med studien i artikel (20) var att jämföra den 

proprioceptiva funktionen för individer med knärtros mellan en grupp som använt sig av ett 

virtuellt dataspel och en grupp som fått traditionell träning. Den andra studien (30) vill undersöka 

om flera funktioner kan förbättras av ett virtuellt tv-spel som alternativ till en traditionell 

träningsform (Tabell I).    

Intervention 

I en av studierna (20) användes en kontrollbräda med fyra pedaler kopplades till en dator med 

färgskärm. Deltagarna placerades på en stol 30-50cm framför skärmen och styrde genom att 

trycka på brädans pedaler med hjälp av fötterna och skiljer sig från den andra studien (30) där 

utövaren rör armar och ben samt håller balansen i stående eller sittandeposition för att flytta 

spelmarkören. Artiklarnas studier skiljer sig även i tränings tid där de i ena studien (20) tränade 

varje ben 20 minuter med en 10 minuters rast och i den andra studien (30) tränade en timma i 

sträck (Tabell I). 

Resultat 

I utvärdering av gång visar båda studierna (20,30) att deltagarna förbättrat sin gångsträcka i tid. 

När det gäller gångsträckan generellt hade deltagaren i den ena studien (30) inte förbättrats. I den 

ena studien (20) där två olika grupper undersöktes visades även båda ha en signifikant ökning i 

gånghastigheten. När det gäller utvärdering av knäartros i den ena studien (20) visades en 

signifikant skillnad mellan mättillfällena för både gruppen som använt sig av dataträning (CPFE) 

och den grupp som fått traditionell träning (CKCE). En signifikant skillnad i fysisk funktion, 

proprioceptionen av knä, muskelstyrka behandlingsgrupperna och kontrollgruppen emellan 

kunde utläsas. Det vill säga att det fanns en signifikant skillnad behandlingsgrupperna och 

kontrollgruppen emellan i alla fyra utvärderingarna. Det fanns ingen signifikant skillnad 

behandlingsgrupperna emellan förutom vid mätningen av extensormuskulaturen, vilket visade på 

att den grupp som fått traditionell träning förbättrats mer än datagruppen. Överlag kan man dock 

se att båda träningsmetoderna har en positiv effekt för rehabilitering av nedre extremitet (Tabell 

I). 

Då dessa två studier efter kvalitetsgranskning uppnått god kvalitet och studiernas resultat visar på 

förbättring av funktionsförmåga tyder det på att ett virtuellt dataspel är bra att använda sig av vid 

förbättring av funktion i nedre extremitet. 

Virtuella tv- och dataspel för övriga ändamål 

Två av artiklarna (26,30) utvärderar funktioner som inte går in under någon av våra rubriker. Det 

som studerats i dessa studier är sensorisk funktion, depression, kognition, spasticitet samt 

exekutiva funktioner. Det som framkom av dessa utvärderingar var att deltagaren visade 

förbättring av proprioceptionen, viss förbättring i MMSE samt en minskad känsla av depression 

efter träning med virtuella tv- och dataspel (30). Spasticitetens påverkan var ej av betydelse (30). 

När det gällde de exekutiva funktionerna såg man att deltagarna minskat sin tid i utförandet av 

olika uppgifter (26) (Tabell I).   
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Upplevelser av virtuella tv- och dataspel. 

I åtta studier (21,22,23,25,26,27,28,30) utvärderades deltagarnas upplevelser av att använda sig 

av ett virtuellt tv- och dataspel. De flesta studierna (21,23,27,28) använde ett frågeformulär. Ur 

dessa frågeformulär framkom det att deltagarna tyckte att träningen var mentalt utmanade men 

engagerande. De ansåg även att det var påfrestande men hade gärna sett träningen som en del av 

den ”vanliga” terapin.  Ett återkommande tema var att deltagarna hade roligt och att tiden lätt 

glömdes bort under spelets gång. Likaså i en studie (25) där deltagarna själva rapporterade 

upplevelser efter interventionen var det spelets förmåga att underhålla som stod i centrum (Tabell 

I).   

Även intervjuer gjordes hos deltagarna i tre studier (22,26,30). Resultatet från en av studierna 

(22) visade på att det är möjligt att använda sig av ett billigt virtuellt tv-spel till skillnad från ett 

dyrare då deltagarna inte fann någon signifikant skillnad mellan de olika virtuella systemen som 

testades. Denna studie tittade på tre olika grupper av deltagare, mellan två av grupperna visades 

en signifikant skillnad på yngre och äldres utförande men inte i deras känsla av närvaro, nöje och 

ansträngning. I den tredje gruppen hade deltagarna drabbats av stroke och befann sig i olika faser. 

Där visades en skillnad i utförande mellan de deltagare i kronisk fas och de i subakut fas  men 

den var inte signifikant. Deltagarna i kronisk fas verkade ha mer nytta av spelet än de i subakut 

fas. Sammanfattningsvis ansåg författarna att spelet kunde användas för båda strokegrupperna. 

Alla deltagare ur studierna uppgav att de tyckte det var roligt att spela det virtuella tv-spelet och 

deltagaren i studie (30) beskrev även att hon omedvetet satte mål under spelets gång. Som i 

tidigare frågeformulär framgick det även i intervjuerna med deltagarna i en studie (26) att de 

kunde tänka sig dataspelet som ett komplement till annan träning och använda sig av det hemma. 

Det nämndes även i denna studie att spelet var lätt att lära sig (Tabell I). 

När det gällde intresse av behandling i en av studierna (23) markerade datagruppen en signifikant 

högre skillnad. Det visade sig att de hade ett större intresse av behandlingen än gruppen som 

utförde traditionell träning (Tabell I). 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att virtuella tv- och dataspel kan användas för att öka 

motivationen och ge positiva upplevelser. Även om två av artiklarna (22,27) endast uppnått 

måttligt god kvalitet anses resultatet ändå kunna vara av värde då majoriteten (21,23,25,26,28,30) 

uppnådde god kvalitet.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

I denna uppsats användes en systematisk litteraturstudie som metod. Genom att göra en 

litteraturstudie gav det oss en bred bild av det område som efterfrågades och vi anser att det var 

det bästa sättet att gå till väga. Även om en empirisk studie hade varit ett intressant sätt att gå till 

väga på för att fånga problemområdet anser vi att den samlade dokumenterade vetenskapen gav 

oss den mest relevanta informationen för att få svar på vårt problemområde. Uppsatsen följer 

SBU´s kriterier (18) för vad en systematisk litteraturstudie ska innehålla och genom att utgå från 

kriterierna underlättades uppsatsarbetet och hjälpte till att strukturera upp det vilket vi anser gör 

det lätt för läsaren att förstå de olika delarna och se helheten med uppsatsen. 
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Det fanns svårigheter med att begränsa artiklar till endast tv-spel då skillnaden mellan ett tv-spel 

och dataspel inom virtuell verklighet är hårfin. När det gäller traditionella dataspel och tv-spel 

skiljer de sig åt relativt mycket men när det kommer till spel i virtuell miljö är det endast tv-

skärm och eventuellt systemets utrustning som kan se annorlunda ut. Att endast söka efter tv-spel 

hade inte gett tillräckligt med träffar därför vidgades syftet till både tv- och dataspel. Genom att 

göra detta fångades tillräckligt många artiklar som kunde besvara syftet med uppsatsen och 

sökordet blev en tillgång.     

För att komma igång med vår litteratursökning tog vi hjälp av en bibliotekarie som visade hur 

man använde sig av sökord och olika databaser för att på ett effektivt sätt hitta den mest relevanta 

litteraturen inom problemområdet. Detta var till stor hjälp för att kunna göra bra sökningar för att 

få fram relevanta artiklar. Litteratursökningarna gjordes ur databaserna Amed, Cinahl, PubMed 

och Medline. Dessa databaser gav oss relevanta artiklar som besvarade uppsatsens syfte. Lite för 

sent i uppsatsen upptäcktes att Medline är en del av PubMed och endast sökning i en av dessa två 

hade räckt. Sökningarna valdes att redovisas då det endast bidrog till extra arbete och inget 

bortfall av artiklar skett och påverkar därmed inte resultatet av uppsatsen.  

Sökorden som använts i uppsatsen är till största del fritextsökningar vilket var nödvändigt då 

endast ett sökord ”playthings” framkom ur ämnesordslistan från MeSh. Detta sökord visade sig 

inte ge några relevanta artiklar som berörde problemområdet vilket tyder på att de 

fritextsökningar vi gjort var de mest användbara att använda sig av i denna litteratursökning.   

”Occupational Therapy” har använts som sökord i PubMed och Medline då vi ville se om det 

fanns tillräckligt med litteratur inom problemområdet som berörde ämnet arbetsterapi. Detta gav 

för få antal träffar och gjorde att syftet med uppsatsen vidgades till endast rehabilitering. 

Sökordet ”occupational therapy” har dock inte använts i databaserna Amed och Cinahl som har 

arbetsterapeutisk inriktning. Antalet träffar var ändå relativt begränsat och behövdes inte 

begränsas ytterligare så det var en metod att minska ner på antal sökord. En ytterligare sökning 

med ”occupational therapy ”gjordes i efterhand för att säkra att inget bortfall av artiklar skett, 

vilket visade att det inte skett.    

Genom användning av trunkeringar i sökningarna blev antal träffar fler än om vi använt oss av 

sökord i en böjningsform. Ett annat sätt skulle vara att böja varje sökord vilket skulle leda till en 

rad fler sökord. Alternativet att använda trunkeringar gav oss därmed en effektiv sökmetod.  Vår 

sökstrategi är noga beskriven i uppsatsen både i flytande text, sökmatris och flödesschema, vilket 

är tänkt att underlätta för läsaren att följa tillvägagångssättet och avgöra om litteraturstudien är 

trovärdig. 

Vid artikelsökningarna sattes avgränsningar där artiklarna skulle vara publicerade under perioden 

2000-2010, vara expertisgranskade och inte vara reviewartiklar. Då ämnesområdet berör 

teknologi och vad som anses nytt idag inom det tekniska området kan det betraktas som gammalt 

imorgon därför begränsades publiceringsåret till de senaste 10 år. De flesta artiklar 

(20,21,22,25,26,27,28,29,30) som utgör uppsatsens resultat visades vara publicerade från och 

med 2006 vilket styrker vårt resonemang att artiklar publicerade tidigare inte skulle ge relevanta 

artiklar till det problemområde som efterfrågats. En av de artiklar (23) som utgör vårt resultat var 

publicerad 2000 och det fanns en stor skillnad i designen av det virtuella tv-spelet i jämförelse 

med de andra artiklarna, dock ansåg vi att den besvarade vårt syfte och blev därmed inkluderad.  
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För att fånga relevanta artiklar inom det specifika problemområdet sattes inklusions- och 

exklusionskriterier (19). De inklusions- och exklusionskriterier som användes var relevanta för 

det syfte som efterfrågades. Om inklusionskriterierna inte skulle ha använts skulle mängden 

artiklar att bearbeta blivit svår att hantera, men däremot om ytterligare kriterier skulle ha satts 

hade materialet blivit för tunt för att bygga ett resultat på.  

Vid bearbetning av resultatet valde vi att dela upp artiklarna och bearbeta dem var för sig men 

genom att vi båda tillsammans diskuterat innehållet i artiklarna utifrån ett oberoende perspektiv 

har tillförlitligheten säkrats (19). En kvalitetsgranskning av de elva artiklar som utgör uppsatsens 

resultat gjordes för att öka litteraturstudiens trovärdighet. För att granska artiklarnas kvalitet 

utgick vi ifrån kvantitativa och kvalitativa granskningsmallar (18). Det vi tittade på hos artiklarna 

var hur tydligt syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning beskrevs. 

Vi har även tittat efter om studierna blivit godkända av forskningsetisk kommitté eller om de tar 

upp andra etiska aspekter.  

Nio av artiklarna (20,21,23,24,25,26,28,29,30) har uppnått god kvalitet då de tydligt beskrivit de 

olika delarna utifrån granskningsmallarna. Fyra av artiklarna (20,25,26,29) nämner att de blivit 

godkända av forskningsetisk kommitté medan tre (20,26,29) av dessa även nämner att deltagarna 

gett sitt samtycke till att medverka. En av artiklarna (21) nämner att en granskningsnämnd 

godkänt studien. Vi anser att två artiklar (22,27) endast uppnått måttligt god kvalitet. Dessa har 

fått måttligt god kvalitet då det brister i hur urvalet skett, däremot har deltagarna gett sitt 

samtycke till att medverka i studien. En av studierna (22) hade blivit godkänd av Haifa 

universitets granskningsnämd, men ingen information om godkännande av forskningsetisk 

kommitté nämns i den andra artikeln (26). Artiklarnas kvalitetsgranskning är av stor vikt då de 

ligger till grund för vårt resultat. Då vissa av artiklarna endast uppnått måttlig god kvalitet bör 

detta tas i beaktning vid tolkning av resultatet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att beskriva till vilket ändamål virtuella tv- och dataspel används 

inom rehabilitering och vad det ger för utfall. Studierna som gjorts i de 11 artiklar som utgör vårt 

resultat visar att virtuella tv- och dataspel användes som träningsmedel och det ledde till 

förbättring av olika funktionsförmågor. 

I uppsatsen valde vi att ta med både kvantitativa och kvalitativa studier för att få en bred bild av 

problemområdet. Resultatet blev då att vi fick med studier som utvärderad både funktion och 

upplevelsen av spelen. I åtta av studierna (21,22,23,25,26,27,28,30) hade deltagarna på något sätt 

uppgett sin upplevelse av spelen, vilket visade att deltagarna tyckte det var en rolig och 

motiverande träningsform samt att de kunde tänka sig träning med virtuella tv- och dataspel 

framför traditionell träning. Deltagarna betonar även att tiden lätt glömdes bort under spelets 

gång. Detta kan kopplas till att deltagarna befann sig i ”flow”. Enligt Mihály Csíkszentmihályi 

befinner sig en människa i ”flow” när en uppgift utförs som är krävande men inte överstiger vår 

förmåga, samt att den engagerar oss och vi ger den total koncentration vilket gör att tiden lätt 

glöms bort (6).  

Majoriteten av deltagarna i de olika studierna (21,22,24,25,26,29,30) var individer som drabbats 

av stroke. Detta kan bero på att stroke är en av de mest förekommande diagnoser inom 

rehabilitering eller att virtuella tv- och dataspel har en bra effekt på just dessa patienter. Studierna 

har visat på att virtuella tv- eller dataspel kan användas till att träna olika funktionsnedsättningar 
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för strokedrabbade. I helhet visar artiklarna på att virtuella tv- eller dataspel kan användas som 

medel för individer med olika funktionsnedsättningar.  

Då resultatet visar på att virtuella tv- och dataspel har förbättrat funktionsförmågan hos 

deltagarna samt att det var en rolig och motiverande träningsform kan det tänkas vara en 

användbar aktivitet som intervention för arbetsterapeuter. Detta kan kopplas till att det är viktigt 

som arbetsterapeut vid rehabilitering att ge aktiviteter som är meningsfulla och utmanande för 

individen för att uppnå förbättring (31).  

De studier som utvärderade förmågor som tränades i virtuella tv- och dataspel kunde överföras 

till aktiviteter i dagliga livet, visade att det fungerade. Människor utför olika aktiviteter i dagliga 

livet och i olika miljöer. Miljöerna i sin tur påverkar aktivitetsutförandet vilket kan hindra eller 

främja funktionsförmågan (9). Så för att kunna träna upp funktionsförmågan att utföra aktiviteter 

skulle virtuella tv- och dataspel kunna användas dels för att förbättra enstaka funktionsförmågor 

men även att träna funktionsförmågor i en miljö där problem i vanliga fall kan uppstå. I och med 

att det i vissa spel går att välja olika miljöer och svårighetsgrader i tv-spelet (22,30) så kan det 

anpassas så att aktiviteten stimulerar individen. Med hjälp av att ändra svårighetsgrad kan 

individen utmana sig själv och på så sätt utveckla sin funktionsförmåga. Miljöer som utmanar 

personers kapacitet skapar oftast engagemang, uppmärksamhet och maximalt utförande (9).  

I de två studier där virtuella tv- och dataspel användes för att förbättra balansen visade 

utvärderingarna att fallrisken minskat och med andra ord förbättrades balansen. 

Aktivitetsutförandet påverkas av balansen då den främjar eller hindrar till aktivitet vilket är lika 

viktigt i sittande position som i stående, skillnaden är att basen är olika i dessa situationer (32). 

Som arbetsterapeut är det då viktigt på att det inte enbart behöver vara en nedsatt funktion i en 

arm eller ett ben som gör det svårt för individen att utföra en aktivitet utan det kan även vara 

balansen som orsakar nedsatt aktivitetsförmåga. 

Halton (8) beskriver att det finns nackdelar med ett virtuellt system på grund av kostnad men 

även tekniska faktorer. En av våra artiklar som redovisas i resultatet (22) tar upp problemet med 

att vissa virtuella tv-spel kan vara dyra och jämför i sin studie om det är någon skillnad mellan 

dyra och billiga virtuella tv-spel. Där framkom det att upplevelsen var den samma och att det 

därmed går lika bra att använda sig av ett billigt.  

I bakgrunden av uppsatsen beskrivs ett relativt nytt virtuellt tv-spel (Nintendo Wii) som är ett 

billigt alternativ och finns i många hem idag. Till viss del utgjorde just detta spel grunden till det 

problemområde som formulerades då det var detta spel som användes på de 

rehabiliteringsverksamheterna vi besökt. Det var endast en artikel som berörde Nintendo Wii 

spelet som utkom 2007 och denna exkluderades då studien var gjord på deltagare under 18 år. 

Detta visar att det ännu inte finns så mycket forskning om de nyaste modellerna av virtuella tv-

spel och det bör tas i beaktning vid tolkning av vårt resultat då det kan anses vara grundat på 

gammal teknologi. I tidskriften Arbetsterapeuten (33) nämner forskaren Deutsch att det virtuella 

tv-spelet Nintendo Wii är av stort intresse hos forskare i USA och att det inom den närmsta tiden 

kommer att presenteras ny forskning gällande spelet.  

I en artikel skriven av Herz (34) studeras effekten av Nintendo Wii på patienter med Parkinsons 

sjukdom. Han påstår att spelet möjliggör det för patienter att arbeta i en säker virtuell miljö där 

patienterna kan ha roligt samtidigt som spelet är motiverande. Då spelet kräver visuell perception, 
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koordination och förmåga att interagera med figurer med hjälp av rörelser menar han att det är ett 

mycket användbart som behandlingsverktyg för arbetsterapeuter.   

Resultatet som framkom i uppsatsen kan vara svårt att generalisera då deltagarnas ålder, diagnos 

eller sjukdom samt vilket spel som använts har varierat i studierna som analyserats. Däremot 

anser vi att denna kunskap kan tillämpas inom arbetsterapi beroende på till vilket ändamål 

arbetsterapeuten vill använda interventionen. Vårt resultat har visat att olika virtuella tv- och 

dataspel kan användas till många olika ändamål och kan därför vara till nytta för arbetsterapeuter 

som vill använda virtuella tv- och dataspel som medel inom rehabilitering.    

Resultatet av studierna visar på att virtuella tv- och dataspel har en positiv effekt när det gäller 

nedsättning av funktion. I de studier där även traditionell behandling getts ses inga skillnader i 

just förbättrad funktionsförmåga. Med detta kan slutsatsen dras att ingen behandling är bättre än 

den andra. Deutsch (33) anser även hon att virtuella tv-spel inte bör ersätta traditionell behandling 

utan istället vara ett kompletterande medel.  

Vidare forskning 

Utifrån resultaten som framkom visar det sig att virtuella tv- och dataspel kan användas i många 

syften. Något som vi författare tycker det bör forskas vidare om är om virtuella tv- och dataspel 

kan användas som meningsfull aktivitet. Detta då upplevelserna av virtuella tv- och dataspel varit 

mycket positiva. 
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